
A gepida szó eredetéről 
 
A gepida szó nem magyar eredetű, hanem a görög-latin. Nézzük a Finály-féle latin szótárból. 
 

Gepidae, -arum scytha népfaj 
 

A Gepidae a latinban többesszámú alak, tehát jelentése gepidák. A szó töve pedig Gepida. 
Sőt, ez az alapszó is, hiszen az -a végű latin főnevek többesszáma -ae végű. A latinban csak a 
többes alakot (gepidae) használták. A gepida többesszáma magyarul gepidák. Valóban azt 
mondjuk magyarul, gepida nép, gepida temető, stb és nem „gepidák nép”, „gepidák temető”, 
azaz nem „gyepüdák nép”, nem „gyepüdák temető”. Magyarán, a gepida névnek semmi köze 
a dákokhoz. A gepidák az a gepida többesszáma. 
 

A gepida szó jelentését a görögből lehet megfejteni vagy legalábbis megközelíteni. Három 
görög alakból indulhatunk ki.  
 
A) Az egyik alak a Gépidoi. Ez is többesszámú alak, tehát jelentése gepidák.  Ez megfelel a 
latin Gepidae-nek:  gépidoi–(gepidai)–gepidae 
 Mj: A görög ai megfelelője a latinban minden esetben ae. Például, Aigaion–Aegeum (Égei 
  (tenger)); aigisz–aegis (égisz); Aigüptosz–Aegyptus (Egyiptom); Aineasz–Aeneas  
 (Éneasz); ainigma–aenigma (enigma); paid- – paed- (ped-), stb.  
  

 Gépida = gé-peda, ahol gé (föld; vidék, táj, ország, stb).  
 A peda szóra pedig két lehetőség van: 
 i)  pedaó (1. véd, távoltart, feltartóztat; 2. köt, megköt); Ezzel, 
  gé-peda  1) [föld-védő], földet/vidéket/országot védő, ezektől távoltartó; 
     2) [föld-kötött], földhöz kötött; 
 ii) A görög meta használatos volt peda alakban is. Ezzel, 
      gé-peda (gé-meta) = föld-menti, föld-mögötti/utáni, föld-közötti (azaz mesgyei) 
  

 Mindkét eset határőrnépre utal. Az őrnépek adott földet (pl hunok, avarok földjét, vidékét 
 országát) védték  és adott földhöz – mégpedig határvidékhez, a határhoz –  kötöttek voltak,  
 továbbá adott  föld mentén, mögött, adott földek mezsgyéjén (között) helyezkedtek el. 
 Kitérő: vö. a mesgye v. mezsgye szót az orosz mézsdu szóval.  
 Mj: mes (mesgye)–meta–mesza–meszo- (mezo-)–mez (mező) gyökrokonság. 
 

B) A másik alak Gépeszin, is éppen erre utal: 
 Gépeszin = gé-pezin;  
 peza (vége, széle, lába vminek); pezin (végi, széli, lábi, láb felé eső, lábnál lévő), Így, 
   gé-pezin = földvégi, földszéli, földlábi (a föld lábánál lévő) – azaz határvidéki. 
  Megjegyzendő, a „meta” jelentésű peda és a peza között valamelyes rokonság van. 
 

C) A harmadik alak Gépedosz (Jordanes-nél Gipidosz)  
 Gépedosz = gé-pezosz 
 pezosz (1. gyalog, gyalogos, gyalogjáró; 2. szokásos, közönséges, mezei; prózai);  
 Ezekkel: 
 i) gé-pezosz = földgyalog – földgyalogló, földet gyalogló, földet gyalog járó. 
 Tekintettel arra, hogy a hegyekben inkább gyalog jártak, nem lovon; vagy arra hogy a 
  gepidák Atila gyalogos seregét képezték. 
  

Megjegyzések a pezosz jelentéseinek kapcsolatáról: 
mezei dolgok – szokásos, közönséges dolgok; 



 Ma – a régi jelentés elhalványulta miatt – hozzátesszük a sima szót. 
 Vettem egy sima mezei … – egy sima közönséges; 
 Mj: gyalog-  földi, mezei; közönséges; 
 gyalogbodza  földi bodza, mezei bodza; 
  gyalogborsó, gyalogbab  közönséges borsó/bab; 
 Mj: A mezei, azaz a közönséges dolgok közön vannak, középen vannak, között vannak  
 (kézen-közön vannak) Ez megerősíti az említett  
 mez (mező)–mezo- (köz-, között, középen, stb) gyökeinek rokonságát.
 Továbbá azt, hogy a mező és a mesgye gyökei is rokonok (mez–mes), hiszen a  
 mesgye is két föld között van. Az egyik felől nézve szélen is van, határon is van,
 innen a mesgye második jelentése. Ahogy a görög meta is jelent  – a között, közte, 
 közé, stb – jelentések mellett mögötte, utána, mentén jelentéseket. (Utóbbiak  
 lényegében szélen, mesgyén vannak, ilyen jellegüek) S hát a mez is jelent szélen  
 lévőt, kivül levőt, külsőt, felületet (is). Pl a mez az ember külső takarója, borítéka,  
 felülete; a mező pedig a talajé, földé. Sőt ezek a test ill. talaj mentén vannak.  
 ii) gé-pezosz = föld-mezős, ország-mezős, azaz határvidéki.  
  Ez támadható. Azonban már többször is találkoztam azzal, hogy a szótárakban  
  kihagynak némely jelentéseket. (Sőt kihagynak, kigyomlálnak egész szavakat.)  
  S csak példamondatokból, szövegekből derül ki a kihagyott jelentés. 
   (Jelen esetben lehetett a pezosz-nak még mezős, mezővel kapcsolatos jelentése is) 
 Mj: Kimentem a mezőre – a határba, a mesgyére;   
 
A gepida mint szkíta nép, a hunok határőrnépe volt, utódaik a tótok pedig az avaroké. 
Tehát örökölték őseik-elődeik feladatát. 
 

A történészet sem dáknak, hanem keleti-germán népnek tartja a gepidát. S azt mondja, hogy 
nevük talán* a protogermán Gibiðaz „adakozó, adományozó” jelentésű szóból ered. 
  
 *possibly Proto-Germanic: Gibiðaz,…  [http://en.wikipedia.org/wiki/Gepids] 
 
Azaz nincs rá semmilyen bizonyíték. S nem nevezték e néven a „protogermánok” a gepidákat.  
Igen valószínű, hogy a Gibiðaz egy feltételezett („kikövetkeztetett”) szó, hiszen protogermán 
nyelv sem létezett, ahogy protogermán nép sem. (Arra ügyelve hozták létre, hogy hasonlítson 
Jordanes gipidosz-ához.) 
Nos, ez a földrajzi neveink etimológiai szótárában sokszor látható eredeztetéshez hasonlít. 
Keresnek olyan szláv (vagy egyéb, de nem magyar) személynevet, amely hasonlít a helység 
nevéhez, aztán rásütik, hogy abból ered. Noha az esetek túlnyomó többségében olyan néven 
nevezetes vagy történelmi személy nem is létezett. Fel sem merül, hogy ilyen nevű szláv vagy 
egyéb nemzetiségű ismeretlen személynek vagy személyeknek mi köze lehetett az adott 
helységhez. Többnyire az égvilágon semmi. 
 


